
 
IMPRESSIE THEMABIJEENKOMST BIG DATA 

Op woensdag 28 november stond het onderwerp Big Data: Het DNA van de 

gemeente Helledoorn centraal tijdens de themabijeenkomst. Met 10 personen 

op de publieke tribune en bij de (bijna) voltallige Wmo-raad was de Haarlezaal 

weer goed gevuld. 

De voorzitter begon met een korte inleiding om vervolgend het woord te geven 

aan Dhr. Cirak. Hij is adviseur informatiemanagement en nam vervolgens de 

zaal mee aan de hand van een buitengewoon interessante presentatie over de 

mogelijkheden en toepassingen van Big Data. 

Data heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. Wetenschappelijk 

onderzoek heeft aangetoond dat de hoeveelheid data die de afgelopen 2 jaar 

verzameld is gelijk staat  aan de totale hoeveelheid die daarvoor bekend was. 

Daarentegen neemt de tijd om beslissingen te nemen af. 

 

Het doel van de 

gemeente is om 

te komen tot een 

betere en 

gerichtere 

dienstverlening 

voor de inwoners 

van de gemeente 

Hellendoorn. De 

gebruikte data 

komen van 1350 



openbare bronnen en 16.500 variabelen. Goed om te weten is dat de 

informatie niet te herleiden is naar personen. Alle huishoudens in Nederland 

zijn geclassificeerd in 50  profielen, die elk bepaalde kenmerken hebben. 

Voor wat betreft de gemeente Hellendoorn had Dhr. Cirak een scan gemaakt 

van onze gemeente en verder ingezoomd op de verschillende 

woonservicegebieden aan de hand van een aantal profielen. Een top vijf van de 

huishoudens in onze gemeente voldoet aan het profiel Jonge gezinsdynamiek, 

Ruim wonende families, Tevreden babyboomers, Voldaan buitenleven en 

Dorpse senioren.  

Een paar voorbeelden van de kenmerken van een profiel: leeftijdscategorie, 

kinderen, kleinkinderen, hebben een leesmap, leest folders, kijkt veel tv of 

luistert naar radio, hebben een tablet, opleiding, lening, type woning, geeft aan 

goede doelen.  

Toen er wat nader gespecificeerd werd,  was al snel te zien dat er in 

Hellendoorn opvallend veel oudere huishoudens zijn en relatief weinig jonge 

gezinnen zijn. Voorts dat de werkeloosheid in de buitengebieden laag is, waar 

de meeste 

gezinnen 

wonen, wat de 

samenstelling 

van de wijk is 

etc.  

Maar ook werd 

er nader 

ingegaan op 

mogelijke 

“kwetsbare 

groepen” zoals 

ouderen, jeugd, 

werkelozen en laaggeletterden. Naast het weten waar bijvoorbeeld 

laaggeletterdheid vooral voorkomt, is het voor het benaderen van deze 

doelgroep waardevol om te weten wat deze doelgroep beweegt.  



Big Data kent ook een voorspellende mogelijkheid. Het laat zien welke 

leeftijdsgroep over vijf jaar het grootste is, maar ook welke groep de grootste 

daling laat zien. Dit biedt veel perspectief en waardevolle informatie voor 

beleidsmakers. 

Al met al is er heel veel informatie voorhanden en zal dit in de toekomst 

nieuwe beleidsinzichten bieden. Dhr. Cirak sloot af met de opmerking dat 

experimenteren met data goed is, maar dat je ervoor moet  waken geen 

verkeerde conclusies te trekken. 
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